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Áyukusala:
Principy výuky
meditace všímavosti a vhledu

Namo tassa bhagavato arahato sammá sambuddhassa!

Pozdrav Vznešenému, Oproštìnému, Pravì Plnì Probuzenému!
Ctihodný Áyu Kusalánanda, který byl znám jako uèitel Dhammy pod svým
civilním jménem Dr. Mirko Frýba, odpovídá v následujícím Interview na
otázky, které klade jeho první mnišský žák ctihodný Dhammakusala,
civilním jménem Michal Horák. Interview sestává z dvou rozhovorù
vedených 10. a 11. bøezna 1999 v klášteøe Sambodhi Vihára na Srí Lance.
Za úèelem zachování autenticity je upuštìno od editování textu, který je
již po øadu let v tomto znìní pøístupný úèastníkùm zásedù tradice
Áyukusala v èeštinì a v nìmèinì. První rozhovor se týká pøedevším otázky,
které hlavní techniky meditace jsou v Áyukusala tradici používány pro
rozvíjení vhledu a jakými principy se øídí jejich instrukce. V druhém
rozhovoru je historicky probírán vývoj instrukce Áyukusala ve vztahu
k nìkterým jiným pøístupùm, jež jsou mu blízké.
Páli výraz áyu–kusala, který znamená „dovedné zvládání života“, zaèal být
poèátkem sedmdesátých let užíván ctihodným Mahátherou Nyánaponikou
jako oznaèení pro kurzy Dhammy, které nabízel Dr. Mirko Frýba v Bernu.
Mezinárodnì se stalo oznaèení Áyukusala známé díky záznamu interview,
který vedl ctihodný Maháthera Piyadassi s doktorem Frýbou ve vysílání Sri
Lanka Broadcasting Corporation v den Vesákha 1977. Záznam tohoto
interview byl poté šíøen na magnetofonových páskách; jeho obsahem byly
též tøi technicky vysvìtlené postupy: za prvé užití meditace všímavosti a
vhledu pro úèely psychohygieny, za druhé postupy všímavì dùkladného
zvažování joniso-manasikára pro nácvik strategií zvládání každodenních
úkolù v kontextu západní civilizace a za tøetí meditaèní kultivování
mezilidských vztahù postupy takzvaného bohorovného spoèívání brahma–
vihára. Tato tøi témata jsou podrobnì pojednána v knize M. Frýba: Umìní
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žít š•astnì – Buddhova Abhidhamma v praxi meditace a zvládání života
(vydalo nakladatelství Argo, Praha 2003); zmínìná témata nejsou však
v následujícím interview o výuce meditace všímavosti a vhledu v tradici
Áyukusala.

Postupy a principy meditaèní instrukce
Dhammakusala: Ctihodný, jak víš, provedl jsem interview s nìkolika
pøedními uèiteli meditace na Srí Lance a ptal jsem se jich na to, jak a
jakou meditaci uèí. Protože jsem se jakožto tvùj žák nauèil meditaci
pod tvým vedením, tak jsem si to už pøi rozhovorech s ostatními
uèiteli srovnával s tím, co praktikuji. Rád bych v podstatì ty samé
otázky jako jim položil i tobì.
První otázkou je, jaké jsou tvoje zásady pøi výuce satipatthána–
vipassaná? Na co kladeš dùraz? Èím zaèínáš a jak postupuješ
metodicky? Poèítej s tím, že tento rozhovor je už pro lidi, kteøí mají
nìjakou zkušenost s meditací. Takže se nemusíš bát, že bys nìkoho
zmátl, když øekneš víc, než je zdrávo pro prvnìmeditující.
Kusalánanda: Když pracuji s lidmi, kteøí již nìco vìdí o Dhammì a už si
vyzkoušeli meditaci, tak pøedpokládám, že jim jde o to dosáhnout
toho nejvyššího cíle Buddhova uèení, to znamená pøekonat utrpení a
zbavit se všech pøíèin utrpení. Dosáhnout tedy toho nejvyššího štìstí
— Nibbány. S tímto cílem pøed oèima ty lidi vedu k tomu, aby získali
dovednosti pro harmonizování a ovládání své mysli a aby dokázali
tyto dovednosti využít na cestì vhledu. Takže zaprvé získat
dovednosti jak regulovat svoji mysl, to znamená vyvažovat pìt
schopností mysli, paòèa–mano–indrija. Vztah mezi saddhá a paòòá,
samádhi a virija to všechno vybalancovává sati. To je první cíl výuky,
pomoci meditujícím, aby se rozchodili na té cestì, která vede pøes
jednotlivá poznání vhledu vipassaná–òána až k cíli nejvyššímu.
Ideálnì na tom pracujeme na zásedech. Tam je zapotøebí vytvoøit
prostøedí, chránìné prostøedí. Úèastníci musí získat urèitý rytmus, to
znamená rozvrh dne, jasnost pøechodù pøi støídání pracoviš• a
atmosféru vzájemné podpory — to vše tak, aby to, co jako uèitel a
ukazatel cesty nabízím, mìlo co nejefektivnìjší dopad.
D: Tím tedy zaèínáš výuku na meditaèním zásedu. A co je jejím hlavním
principem, tím nejdùležitìjším?
K: Vùbec hlavním principem mé výuky je pøivést lidi k tomu, aby si
dokázali vytvoøit co nejlepší prostøedí a dokázali tam v nìm nic
nedìlat. Nic nemuset dìlat — to je ten nejdùležitìjší princip.
Bìhem celého zásedu nic aktivnì nedìlat. Aby se tam ta jejich mysl
mohla ustálit. Aby ti lidé pøišli k sobì… A aby ta jejich mysl zaèala
produkovat, vyhazovat ze sebe neèistoty. A právì to vyžaduje, že tam
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nesmí být žádné zasahování do obsahù, žádná indoktrinace. Nic ty
lidi neuèím, než jen to, co je zapotøebí pro vyvážení tìch jejich
vlastních pìti schopností mysli. Ukazuji jim a nacvièuji s nimi jen ty
dovednosti, které potøebují, aby dokázali tu svou mysl koèírovat… a
nechat ji produkovat. Žádné zprostøedkování Dhammy jako vìdìní.
Vìdìní pøijde, to pøijde samo — jejich vlastní autochtonní vìdìní,
které získají vlastním vhledem.
Takže ta první zásada je: Nic tìm lidem nevnucovat, nic je neuèit. A z
toho vyplývá druhá zásada: Nemanipulovat jejich mysl žádným
smìrem. Ani smìrem zvýšení dùvìry a úcty k Buddhovi èili saddhá,
ani smìrem dobrotivosti a lásky èili mettá. A hlavnì ne smìrem
nìjakého odporu k samsáøe, k tìlu nebo ke stravì nebo nìjaké
podobné pøedjímání hnusu, rozpadu èi pomíjivosti. Co sami pozdìji
poznají a jaké postoje budou k samsáøe zaujímat — to je jejich vìc,
jejich vlastní rozhodnutí. No a s tím souvisí tøetí zásada: zajistit jim
jen rámec pro to, aby si mohli dovolit nerušenì meditovat, aby mohli
skuteènì dìlat jen to, co chtìjí, aby se cítili jistí, opatrovaní,
podpoøeni… Dát jim jen rámec, podmínky pro to, aby si sami utvoøili
takové prostøedí, ve kterém od probuzení do usnutí nic nedìlají.
Minimalizují veškeré èinnosti, zpomalují a zklidòují se, omezují
pøísun informace zvenku, vìnují se zcela sami sobì. Takže se nejprve
ta mysl ustálí, sedne si, není èeøena èi kalena nièím zvenku. Nic do té
mysli necpou, ale pak v dalším pøirozenì pøicházejícím procesu z ní
uvolòují veškerou zátìž, to jim pak jasnìji ukáže, co vše v té mysli
mají — toho si jen všímají. S tím vším, co pøijde, co se ukáže,
zacházejí kompetentnì tak, že si toho jen všímají. Pozdìji pak se
zbavují i z vìtší hloubky mysli pøicházejících neèistot mysli, kilesa,
které nechávají vynoøit, které mohou z té mysli i neèekanì silnì
vylítnout… To pak už je ale uèím, jak s tìmito neèistotami zacházet
pomocí rùzných dalších technik vipassaná.
Takže mám tøi principy: Za prvé nic nevyuèovat, jenom ukázat,
nauèit a zprostøedkovat dovednosti. Za druhé tu mysl meditujících
nikam netlaèit, ani do lásky, ani do hnusu, ani do víry. Za tøetí vést
meditující k tomu, aby umìli pøijmout, cokoliv pøijde, aby si všeho
opravdu jen všímali. Teprve pak je možný pokrok vhledu. To jsou
moje hlavní principy výuky.
Teï jsi vyjmenoval tøi principy… Mohl bys ty tøi stáhnout do jednoho
hlavního?
Mohl. Hlavní princip je narafièit meditujícím podmínky pro to, aby
skuteènì nemuseli od rána do veèera nic dìlat.
Dobøe, to je opravdu hezké, že øekneš lidem, aby nic nedìlali. Ale to je
pro drtivou vìtšinu obrovský problém a pøedevším zaèáteèníci v tom
pìknì lítají. A staøí mazáci už mají vìtšinou vykultivovanou
dovednost chovat se tak, aby to zvenku vypadalo všímavì. Hledáním
rùzných únikových èinností pro svoji mysl ztrácí mnoho lidí mnoho
drahocenného èasu. Na zásedu to první dny není snadné a pozdìji to
není o nic lepší. Nemáš s tìmi lidmi soucit?
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To víš, že mám. Vysvìtluji, k èemu to je dobré, nic nedìlat. Dávám
instrukce, jak nejlíp umím, co nejkratším zpùsobem, bez zanášení
jejich mysli pøíliš mnoha informacemi. Ze soucitu se nìkdy i donutím
být pøísný a tvrdý. První dny se též zcela zúèastním všeho toho nic
nedìlání celé skupiny — i když je to pro mne vedle všech tìch
koordinaèních a ostatních èinností dost namáhavé. Když ale chci ten
hlavní princip plnì uplatnit ve skuteènosti zásedu, tak proto dìlám
vše, co je mi lidsky možné. Pomáhám meditujícím pøehodit tu
vyhýbku ze zvyklých kolejí k nic nedìlání a jen všímání.
To znamená, dìlám vše proto, aby se ráno všímavì probudili a nic
nemuseli dìlat, dokud veèer neusnou. Aby pøitom nechali mysl
vyhodit ze sebe cokoliv se vynoøí, aby ta mysl vyblinkala, vyzvrátila,
vytlaèila, vykadila všechny neèistoty. A èím ménì meditující dìlají,
tak tím efektivnìjší je toto samoèištìní mysli. Takže ten hlavní princip
je udìlat jim tak jednoduchý program, který neblokuje a neomezuje
to èištìní mysli, který ho pouze umožòuje. A ten nejjednodušší
program je: Probudit se všímavì, provést tu nejjednodušší hygienu a
pak, chodit, sedìt, chodit, sedìt, papat, kakat, odpoèinout, chodit,
sedìt, chodit, sedìt, chodit, sedìt…, mít šálek èaje, veèer krátký
Dhamma–pøednes a chodit, sedìt, chodit, sedìt a jít spinkat. Takže
minimum nabídky a nabídku takovou, aby ta mysl nemusela nic
pøijímat zvenku a aby se mohla sama èistit. To je ten hlavní princip.
Tomu slouží ty první dny zásedu.
Když si to tak srovnám s tím, co jsem vidìl v rùzných meditaèních
centrech a klášterech u jiných uèitelù, které jsem tam vidìl uèit, tak
se nikdo tolik o ty meditující nestará. Ty za nimi i venku chodíš,
opravuješ je a ukazuješ jim jak si vylepšit meditaèní pracovištì. Je to
mnohem vìtší zabíraèka pro tebe nebo pro ostatní uèitele Dhammy,
které jsi vytrénoval, protože vy ty lidi na zásedu chráníte proti všemu
tomu, co by zvenku rušilo, což ostatní, pokud jsem vidìl, nedìlají.
Nikde jinde jsem nevidìl jako u vás, že když nìkdo ty meditující ruší,
tak vy tam jdete a zarazíte to.
Chráníme ty lidi pøed rušiteli zvenku a pøed tím, aby se nerušili
navzájem.
Což je myslím hroznì dùležité a pro mne jedna z nejdùležitìjších vìcí.
Já musím mít jistotu, že ten uèitel nade mnou drží ruku a že když
bude nìjaký problém, že to nebudu muset øešit.
Ano, pøesnì tak to má být.
Dále jsem se ptal tìch ostatních uèitelù a ptám se teï tebe: Jaké
druhy meditace používáš?
Jsou to hlavnì dva druhy meditace. A sice chození a sezení. A to je
princip vyvážení tìlesnì aktivního a pasivního bìhem celého dne.
Chození a sezení jakožto podklad pro celodenní fungování mysli. No a
pak jsou to ty pomocné ètyøi ochranné meditace, které ale dìlám vždy
jen na zaèátku dne. A na konci dne mettá vlastnì jen pro ty, kteøí
chtìjí jít hezky spinkat. Ale nikoliv pro ty, kteøí se opravdu rozjedou
na vipassaná a prolomí ten vhled do skuteènosti. Ti, kteøí se
dostanou od slova ke skuteènosti, získají náma–rúpa–parièèheda–
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òána, no tak tìm øíkám, už žádná mettá a nechoïte ani na Dhamma–
pøednes. A když pøijdete, tak pozorujte jen slyšení a tak dále —
nezabývejte se obsahy, pojmy. Pokraèujte neustále v tom kultivování
vhledu do skuteèných jevù. Udržujte si to rozvíjení cesty vipassaná.
Podle èeho poznáš, že ten èlovìk má už náma–rúpa? Co ti øekne? Já
to mám, ale pøesto nedokážu øíci: „náma–rúpa–parièèheda–òána je
když…“ Kde je ten prùlom?
Tam nejde o to, co mi ten èlovìk øekne. To kdybych teï øekl, tak by
bylo snadné, aby se to nìkdo nauèil nazpamì• a pak mi to øekl. Tam
jde o to, jak mi to øekne a jak já u nìj vidím ten soulad mezi tím, co
øíká a co dìlá. Jsou lidi, kteøí mohou cokoli øíkat a dokonce i uèit,
anebo vyprávìt o svých òánách podle toho, co si pøeèetli. A mohou i
øíkat ironicky, jakoby si dìlali ze sebe legraci „ta moje tak zvaná
magga–phala“, nebo „moje bhanga–òána“, mávat pøi tom rukou,
pøedstírat tak skromnost a zároveò se ale vytahovat, co všechno vìdí.
Mluví o nìèem a já vidím, že jsou to jen slova, slova, slova…
To poznám, když s tím èlovìkem sedím. To poznám, když toho
èlovìka vidím, jak jde, jak jí, jak si sedá k meditaci. Takže to se nedá
poznat jen na tom jak to øíká, ale dá se to poznat na tom, jak to, co
øíká odpovídá té právì aktuální skuteènosti, když to øíká. Je to ta
opravdovost a integrita celé osoby. Je to ta kongruence mezi tím, co
ten èlovìk jiným ukazuje tìlesnì a co sám tìlesnì prožívá jako nosiè
svých hnutí mysli. Ta tìlesnost rúpa skuteènì má pøesnou
korespondenci v tom, co prožívá a komunikuje náma. Náma–rúpa
odpovídá jedno druhému a ten èlovìk je schopen oba dva ty aspekty
toho procesu vidìt a rozlišit. V pokroèilém je to pak, že vidí náma–
rúpa, jak spolu souvisí a ví to ve vždy bezprostøednì následujícím
vìdomí viòòána. A zase nechá vylítnout náma–rúpa a hned na to
viòòána. Náma–rúpa paèèajá viòòána, viòòána paèèajá náma–rúpa,
náma–rúpa paèèajá viòòána … — tak jak ten proces oznaèoval
Buddha.
Takže to jsme se dostali k tomu èankamana chození a ánápánasati
sezení, které jsou vlastnì hlavní èinností celého zásedu. Pøièemž ty
první dny dìláme ánápánasati jako meditaci klidu a pak po tom
pøichází instrukce na vipassaná.
Ano. Pøièemž, ale už i ty první tøi dny instrukce ánápánasati je
rozlišená od osoby k osobì. Už tam jsou rozdíly, jestli ten èlovìk
pozoruje ána a apána na nose, èi na horním rtu, anebo jestli to
pozoruje na zvedání a klesání bøišní stìny. Jsou ale i tací, kteøí
spontánnì nepozorují ani na bøiše, ani na nose, ale cítí rozpínání a
smrš•ování celého tìla. Se všemi tìmi v osobní instrukci pracuji
rozdílnì. Pak jsou také ti, kteøí to sice pozorují na nose, ale
nepozorují konkrétní procesy ána a apána, nepoznávají skuteèné
jevy, ale soustøedí se na pøedstavu dechu, na ánápána–nimittu. Mají
jasnou pøedstavu nimittu èi pojem paòòatti o souvislosti nádechu a
výdechu ánápána. Jejich meditaèním pøedmìtem árammana nejsou
nádech a výdech jako takové, nikoli ty prožitky skuteèných dotykù
vzduchu na nose, tito lidé mají jako meditaèní objekt dech èili
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ánápána–nimitta. U nìkterých z nich se snadnìji vyvíjí soustøedìní
smìrem k úplnému pohroužení v džhánì. Je to svìtská (v páli: lokika)
džhána, která má jako pøedmìt paòòatti èi nimitta. Ale tito lidé to
mají pak vìtšinou o to tìžší prolomit se k té skuteènosti jevù a uvidìt
ten rozdíl náma–rúpa. Ti, kteøí vnímají element zemì to znamená
dotyk, anebo element vìtru to znamená pohyb, buï na nose nebo na
bøiše, tak ti to mají snadnìjší pøijít døíve k vipassaná–òána. A právì
na to je geniální ta metoda, kterou vyvinul mùj uèitel ctihodný
Mahási Sayadaw. Jeho metoda právì vede co nejrychleji k realitì a k
rozlišení mezi slovem a skuteèností náma–rúpa. K tomu bych chtìl
za sebe sama øíci, že a• meditující postupují jakýmkoli zpùsobem, tak
ten nejvyšší úèel pro mnì je vést je co nejrychleji k realitì a k
vipassaná–òána, nikoli ke džhánám. Samozøejmì když je nìkdo
nadán na džhány, nebo tady nìkdo dìlá objevy skrze jednu z tìch
uvedených variací všímavosti nádechu a výdechu, no tak ho nechám,
tak ho neutnu. Ale snažím se co nejdøíve každého vést k tomu, aby se
co nejrychleji dostal na cestu ke vstupu do proudu.
Rozhovor byl veden v Sambodhi Vihára, Colombo 10. 3. 1999

Vývoj výuky meditace v tradici Áyukusala
Dhammakusala: Jaký byl vývoj tvé výuky meditace od tìch prvních
meditaèních zásedù pøed tøiceti lety?
Kusalánanda: Vlastnì to nejdùležitìjší pro uvedení Dhammy, bylo
neredukovat výuku jen na meditaci. Od zaèátku mi šlo o to, nebýt
uèitelem meditace, ale být uèitelem Dhammy — to znamená uèit jak
znalosti, tak dovednosti, jak parijatti tak patipatti. Neuèil jsem
meditaci pouze jako techniku, ale uèil jsem ji ve vztahu ke
každodennímu životu. Na to jsem dbal už v prvních desetidenních
kursech, které jsem uèil v Indii. Vývoj mé výuky byl dán
pøizpùsobováním se tomu, co mí žáci znali o Buddhovì uèení. Ale i
psychologùm a psychiatrùm jsem zdùrazòoval, že meditace má smysl
jen jako souèást zvládání každodenního života a tudíž v kontextu celé
Buddhovy nauky — toto napøíklad už v roce 1971 v mé první
pøednášce na Bernské universitì „Verhaltensänderung durch
orientalische Versenkungstechniken“. Uèil jsem však vždy celou
Buddhovu osmièlennou stezku.
Když uèitelé meditace vytrhnou meditaci vipassaná z jejího
pùvodního rámce a neuvedou celou Buddhovu nauku pøimìøenì
životní situaci svých žákù, tak vytváøí nové problémy. Tyto problémy
a jejich øešení jsem shrnul 1980 ve svém èlánku „Dhammaduta in the
West and its Hindrances“ v angliètinì, který je pøeložen i do nìmèiny
a èeštiny. Upozoròoval jsem tam též, na rozdíl mezi uèiteli meditace a

75

D:
K:

D:

K:

uèiteli Dhammy. V sedmdesátých letech se vyrojilo spousta uèitelù
meditace rùzných smìrù, buddhistickou meditaci vipassanu zaèali
tehdy uèit Goenka, Goldstein a další — oni ale neznali moc Dhammu
a teprve pozdìji se to, co potøebovali z Dhammy pro výuku meditace,
pomalu uèili. Mì šlo zcela vìdomì od zaèátku o to, abych nebyl
pouhým uèitelem meditace, ale uèitelem Dhammy.
Uèitelé meditace na západì pak zavedli novou módu: jezdit od kurzu
ke kurzu a bojovat o místo v hierarchii takzvaných „old students“. A k
tomu pøišla ještì jedna dùležitá vìc: Na tìch kurzech se ti lidé neuèili
být samostatnými emancipovanými meditujícími, ti se uèili být
dobrými studenty a zaèali vytváøet sekty jednotlivých uèitelù. Tak
zvaní „old students“ mohou být i mniši, kteøí už by mìli vìdìt jak
meditovat a pøesto znovu a znovu jezdí na kurzy meditace tøeba k
Josephu Goldsteinovi, nebo ke Goenkovi, aby byli jejich dobrými žáky
a zajistili si své místo mezi konkurencí. S tímto konkurenèním
myšlením pak pøišli na scénu i takoví, kteøí chtìli vyuèovat meditaci.
Protože se nemìli èím jiným prokázat, tak se ohánìli tím, že jsou "old
students". Pak zaèali uèit meditaci a štìpit laickou sanghu, aby si
rozdìlili zákazníky. Nikdo se ale nezabýval tím, aby uèil tyto lidi jak
uèit. A toto jsem diskutoval s Nyánaponikou, Munindrou,
Rewatadhammou, Piyadassim, k tomu jsem také vedl Josepha
Goldsteina. V archivu máš k tomu dost velký balíèek naší
korespondence. Jsem na to hrdý, že mnozí pøevzali mé názory o
výuce uèitelù — i když mne tøeba necitují. Tyto mé myšlenky se
èasem prosadily napøíklad v Barre v Americe, kde se zaèali zabývat
tím, jak uèit uèitele uèit. I to jak pøekonávat ty nešvary, na které jsem
upozornil v tom èlánku na zaèátku let osmdesátých, vzali v úvahu v
letech devadesátých.
Dìlat z lidí poslušné následovníky — to najdeš stejnì tak u nás jako i
tady na Srí Lance.
Mohl sis toho jistì všimnout i tady napøíklad v tìch meditaèních
centrech, že buï uèí pouze techniku, nebo dokonce zmatek techniky,
anebo uèí jen oddanost a rituál, aby ti lidé byli „dobrými žáky,
dobrými následovníky a ještì lepšími buddhisty.“ Ale to, že Buddha
Dhamma je cesta neposlušnosti, emancipace, cesta ke svobodì od
všech vnitøních i vnìjších autorit, to tady nenajdeš skoro nikde, snad
s výjimkou tìch mnichù, kteøí žijí v divoèinì.
Ještì k tìm instrukcím na meditaci jsem si teï vzpomnìl na slova
ctihodného U Janaky, který øíkal, že jsou tøi základní oblasti
meditace a sice chození, sezení a denní aktivity pøièemž všechny mají
stejnou dùležitost a pøi všech mùže dojít k meditaènímu pokroku.
Dokonce i k úplnému probuzení, jak tomu bylo u ctihodného Ánandy,
který dosáhl arahatta–magga–phala, když všímavì uléhal k
odpoèinku. V mém pøístupu k výuce bylo však dùležitìjší dávat
meditaci do kontextu každodenního života a to v nejširším pojetí, ve
smyslu Osmièlenné ušlechtilé stezky. Samozøejmì jsem už od
zaèátku uèil všímavost a jasné vìdìní sati–sampadžaòòa pøi jídle,
uléhání a tak dále — jak jsem se to nauèil od Srí Munindry a jak to
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popisuje ve své knize ctihodný Nyánaponika. To vše se váže na ty
hlavní principy výuky, o kterých jsme mluvili vèera — a samozøejmì i
na ty principy neposlušnosti a emancipace, o kterých jsme mluvili
dnes. Tyto principy…
Setkal jsem se s mnoha rùznými zpùsoby výuky meditace vipassaná
nebo satipatthána–vipassaná a èetl jsem rùzné popisy buddhistické
meditace. Nìkdy mi to pøišlo divné a obèas i v pøímém rozporu s tím,
co znám od tebe. Mohl bys øíci, kteøí uèitelé a které knihy patøí nebo
mají blízko k té „naší“ tradici? Èasto odkazuješ na svého uèitele
Mahásiho Sayadaw. Kdo je to dál?
Rewata Dhamma Sayadaw, mùj další barmský uèitel. A pak
samozøejmì srílanský Piyadassi Thera — ten znal parijatti i patipatti a
nechtìl se nikdy profilovat jako jakýsi meditaèní uèitel. Aniž by
pøedstíral a vytahoval se, èi psal nìjaká vyprávìní, vše co napsal je
vztaženo na praxi, a• už je to jeho kniha „Buddha’s Ancient Path“
nebo jeho malý pøehled v knížce „Buddhist Meditation“. Dále je to
samozøejmì mùj uèitel ctihodný Nyánaponika, jenž se stal mým
hlavním uèitelem od zaèátku sedmdesátých let. Jeho knihy o
Abhidhammì a jeho Srdce buddhistické meditace znáš. Jinak nejblíže
je nám to, co bylo zaznamenáno z meditaèní tradice na Srí Lance
ctihodným Òánananda Therou. Jeho knihy „Concept and Reality“,
„Magic of Mind“ a knihu jeho uèitele ctihodného Òánarámy „Seven
Stages of Purification“ máš v knihovnì.
A z Barmy nìjací další uèitelé?
V Barmì jsem potkal nìkolik Sayadaw. Nìkteré tam, anebo také ve
Švýcarsku a jinde.. Se Sayadaw U Thittila a s Thegon Sayadaw
Nyánissara jsem se setkal 1982 v Oxfordu, když jsme tam mìli
semináø o Abhidhammì, to jsou Abhidhammici, kteøí jsou nám
blízko. V Barmì je to samozøejmì U Janaka Sayadaw, který je
nejblíže pùvodní Mahási Sayadaw tradici a nejblíže tomu, jak já uèím
Buddhovu metodu meditace.
Munindra nic nenapsal?
Ne ten nic nenapsal. On mne i druhé uèil vždy jen v pøímém osobním
vztahu.
Webu Sayadaw?
Toho jsem osobnì neznal, znám ho jen z vyprávìní a z knížek. Ale
existuje malá knížka od Mogok Sayadaw o èitta–anupassaná, která
mne již pøed léty zaujala. A tento Sayadaw mluví o bhavanga–èitta
jako „host mind“ tedy jako hostitelská mysl, která má primární
meditaèní pøedmìt a k tomu pøistupuje „guest mind“ jako nositelka
sekundárního pøedmìtu. A to je velmi blízko pojetí mých uèitelù a
tomu, co jsem dále vyvinul na základì svého studia Abhidhammy. Ty
znáš ten diagram vnìjší a vnitøní základny mysli a jejího procesu
èitta–víthi, který to znázoròuje. To je shrnutí toho jak funguje mysl,
když se ustálí a rozvíjí metodou satipatthána–vipassaná užívanou v
našich zásedech.
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Bavili jsme se o rùzných zpùsobech meditace všímavosti a vhledu a já
bych se rád ještì zeptal, jestli bys mohl øíci nìco víc o tìch tøech
cestách kultivace vipassaná?
Ty rùzné metody meditace vipassaná, jak se s nimi dnes setkáváme v
Asii i v Západním svìtì, jsou odvozeny od Buddhovy metody
satipatthána–vipassaná. Buddha sám rozlišoval nikoliv tøi, nýbrž
ètyøi cesty vipassaná vedoucí k prožitku magga–phala, jmenovitì je to
vipassaná, která následuje meditaci klidu samatha–pubbangamam
vipassanam; meditace vipassaná, která ústí do klidu džhány
vipassaná–pubbangamam samatham; za tøetí vipassaná, která jde
ruku v ruce se samatha, to je samatha–vipassanam yuganaddham;
za ètvrté vipassaná, která pracuje s analýzou jevù, jež vnikají do
soustøedìné mysli, a sleduje dhamma–uddhaèèa–viggahíta. Všechny
tyto ètyøi cesty, øíká Buddha, jsou platné, dále øíká, že všichni, kdo
dosáhli magga–phala, kdo dosáhli realizace stezky a plodu, že to bylo
jednou z tìchto ètyø cest. Je to popsáno v Anguttara–Nikája, v Knize
ètveøic, sutta 170. Na našich zásedech se používají tyto ètyøi postupy
bez míchání s jinými.
To je mùj zpùsob jak uèit satipatthána–vipassaná a je to zpùsob
Buddhùv. Jemu nejbližší je didaktické rozpracování v instrukcích
ctihodného Mahási Sayadaw. Uèím vipassaná v rámci Buddhovy
metody satipatthána, tedy meditace všímavosti. Neexistuje vipassaná
bez satipatthána. V Buddhovì nauce neexistuje žádná meditace
vhledu bez meditace všímavosti.
Buddhova nauka, i když vezmeme jen kanonické texty Tipitaky, je
velmi rozsáhlá. Které texty jsou hlavním zdrojem toho, jak ty uèíš
Dhammu?
Mým prvním zdrojem, ještì v šedesátých letech, byly texty
Satipatthána–Sutty a ostatní, které mi dal v Indii mùj uèitel
Anagarika Munidra a texty Nyánatilokova „Word of the Buddha“,
které mi na Srí Lance dal Anagárika Sugatananda. Od setkání se
ctihodným Nyánaponikou ve Švýcarsku jsem pak vlastnì vyrostl v
tradici Anguttara–Nikáji. Je to sbírka textù velmi blízkých praxi
satipatthány, kterou na prvním koncilu recitoval ctihodný Anuruddha
a kterou z páli pøeložil do nìmèiny ctihodný Nyánatiloka a novì
editoval ctihodný Nyánaponika. Tenkrát v tìch sedmdesátých letech
jsem po meditaci každé ráno èetl jednu nebo dvì sutty z Anguttara–
Nikáji — v páli a v nìmèinì. Tak jsem se vlastnì uèil Dhammu i páli.
A èetba textù Abhidhammy, Visuddhi–Magga a jednotlivých
komentáøù — to byly v tom mém studiu sekundární záležitosti.
Pomáhaly mi ale uvádìt Dhammu do souvislostí psychoterapie a
zvládání každodenního života. Tak jsem vytvoøil satiterapii, v níž jsem
si ovìøoval Abhidhammu, kterou vidím jako systematizovanou
Dhammu, vybranou pøedevším z Anguttara–Nikáji. Jak víš, vìtšinou
ode mne dostáváš odkazy na texty z Anguttara–Nikáji, když mi kladeš
otázky ohlednì své praxe Dhammy.
Øeèeno jednou vìtou: To co uèím, tak to je Buddhova cesta
praktických dovedností patipatti a znalosti textù parijatti tak, jak je
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zachovaná, zaznamenaná ve slovech Buddhových pøedevším ve sbírce
Anguttara–Nikája.
Rozhovor byl veden v Sambodhi Vihára, Colombo 11. 3. 1999

